
Zarządzenie nr OR.I.0050.62.2018 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 20.04.2018 r. 
 

 

w sprawie Regulaminu konkursu plastycznego pn. „Suseł spod Gogolina”. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 30 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) zarządza się, 

co następuje: 
 

 

§1 Ogłaszam Regulamin konkursu plastycznego pn. „Suseł spod Gogolina” 

realizowanego w ramach projektu pn.: „Nie tylko dzieciaki kochają rośliny 

i zwierzaki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. 

 

 

§ 2 Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 3 Powołuję komisję konkursową w składzie: 

 

1. Przewodniczący Komisji – Krzysztof Reinert; 

 

2. Wiceprzewodniczący Komisji – Andrzej Kepel; 

 

3. Członek Komisji – Waldemar Lis; 

 

4. Członek Komisji – Ewa Zdyb; 

 

5. Członek Komisji – Adriana Bogdanowska, przedstawiciel 

Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”; 

 

§ 4 Ze względów organizacyjnych dopuszcza się opiniowanie prac konkursowych 

przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 

w formie elektronicznej lub korespondencyjnie. 

 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



 

Załącznik do Zarządzenia nr OR.I.0050.62.2018 
Burmistrza Gogolina z dnia 20.04.2018r. 

 

Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Suseł spod Gogolina” 
 

REGULAMIN 
I. Temat i cele Konkursu 

1. Tematem prac plastycznych (zwanych dalej pracami) biorących 
udział w konkursie będzie suseł moręgowany – krewniak 
wiewiórki, żyjący na łąkach i pastwiskach, znany z zamiłowania 
do długiego snu. 

2. Głównym celem Konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci, a za ich 
pośrednictwem – mieszkańcom gminy Gogolin, na wyjątkowy 
skarb przyrodniczy występujący pomiędzy Kamieniem Śląskim  
a Kamionkiem: susły moręgowane. Te śliczne zwierzęta 
zniknęły z Polski kilkadziesiąt lat temu. Najdłużej przetrwały 
właśnie na łąkach w okolicach Kamienia Śląskiego. Obecnie, dzięki 
staraniom przyrodników, powoli wracają na nasze łąki, a ich 
kolonia w gminie Gogolin jest najliczniejsza w kraju! 

3. Zwycięskie prace będą inspiracją do stworzenia maskotki susła, 
która będzie wykorzystywana w działaniach edukacyjnych oraz 
promujących przyrodę okolic Gogolina. 

II. Uczestnicy, organizatorzy, jury 

4. Konkurs kierowany jest do młodych mieszkańców gminy 
Gogolin, z dwóch kategorii wiekowych: 

a) przedszkolaki; 
b) uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. 

5. Organizatorami Konkursu są: 
a) Urząd Miejski w Gogolinie; 
b) Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. 

6. W skład Jury Konkursu wchodzą wyznaczone przez Organizatorów osoby z doświadczeniem w pracach jury 
konkursów artystycznych.  

7. Konkurs jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Regionalnego. 

III. Rodzaje i forma prac konkursowych 

8. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace plastyczne (utwory) wykonane samodzielnie przez dzieci. Każda 
zgłaszana praca powinna mieć jednego autora. Dorosłych zachęcamy do inspirowania wyobraźni młodych 
twórców, w szczególności przez: 

a)  opowiadanie im o zwyczajach susłów; 
b) pomocy w znajdywaniu różnych wizerunków tych zwierząt, mogących służyć za model – np. zdjęć czy 

filmów dostępnych w książkach czy Internecie; 
c) podsuwanie pomysłów dotyczących możliwych technik plastycznych. 

9. Technika wykonania prac jest dowolna, pod warunkiem, że będą one płaskie, możliwe do powielenia  
w formie wydruku na papierze. Mogą to być wszelkie rysunki, malunki, wyklejanki i wydzieranki, kolaże, grafika 
komputerowa itp.  

10. Prace na Konkurs można przesyłać: 
a) w formie zeskanowanej – jako pliki JPG w takim rozmiarze, by dłuższy bok miał co najmniej 2400 pikseli; 
b) w postaci oryginału – na papierze, w formacie nie większym niż A4. 

IV. Termin i sposoby zgłaszania prac na Konkurs 

11. Prace należy przesyłać do dnia 24 maja 2018 r. (liczy się data wpłynięcia) na jeden z następujących sposobów: 
a) w formie zeskanowanej: pocztą elektroniczną pod adres: e.zdyb@gogolin.pl (najlepiej za pomocą serwisów 

typu Wetransfer lub Dropbox), z wpisanym w temacie tytułem Konkursu, albo 

Kto najładniej 
mnie namaluje? 

mailto:e.zdyb@gogolin.pl


 

b) oryginał: pocztą tradycyjną lub osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Gogolinie, w kopercie z 
adnotacją: Konkurs plastyczny pt: „Suseł spod Gogolina” (należy zabezpieczyć pracę przed zniszczeniem, 
np. tekturą – Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenie przesyłanych prac). 

12. Każdy uczestnik (autor) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. W imieniu autorów prace mogą przesyłać ich 
rodzice, opiekunowie, nauczyciele czy wychowawcy. 

13. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do 
Regulaminu, podpisany przez rodzina lub prawnego opiekuna autora zgłaszanej pracy. W przypadku przesyłania 
pracy drogą elektroniczną, także podpisany formularz należy przesłać tą samą drogą, zeskanowany, jako odrębny 
plik (w formacie JPG lub PDF). Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu. 

V. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

14. Jury Konkursu do dnia 31 maja 2018 r. wybierze po trzy najlepsze prace (I, II i III miejsce) w każdej z dwóch 
kategorii wiekowych i przydzieli nagrody. Jury ma prawo przyznać miejsca równorzędne paru osobom oraz 
przyznać dodatkowe wyróżnienia. Werdykt Jury jest ostateczny. 

15. Oceniając prace Jury weźmie pod uwagę: 
a) jakość wykonania (z uwzględnieniem wieku twórców); 
b) walory plastyczne; 
c) oryginalność. 

16. Podczas uroczystego wręczenia nagród, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2018 r. w Gogolinie, autorzy 
nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe – atrakcyjne zabawki lub książeczki o tematyce 
przyrodniczej, dostosowanej do wieku. Dodatkowo, w późniejszym terminie, otrzymają także maskotki susła 
moręgowatego, inspirowane pracami konkursowymi. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

17. Szkoły i przedszkola, do których uczęszczają nagrodzeni autorzy, otrzymają dyplomy gratulacyjne podczas 
uroczystego wręczenia nagród. 

18. Rozdanie lub rozesłanie nagród i dyplomów będzie miało miejsce w ciągu 2 tygodni od rozstrzygnięcia Konkursu. 
Informacja o dokładnym czasie i miejscu wręczania nagród zostanie opublikowana na stronach internetowych 
Organizatorów oraz rozesłana drogą elektroniczną pod adresy podane w formularzach zgłoszeń. Na stronach 
internetowych Organizatorów zostanie także zamieszczona informacja o wynikach Konkursu wraz z galerią 
nagrodzonych  i wyróżnionych prac. 

VI. Wykorzystanie prac konkursowych 

19. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu oznacza, że rodzic lub opiekun prawny autora w jego imieniu: 
a) akceptuje niniejszy Regulamin; 
b) z chwilą przekazania udziela Organizatorom Konkursu licencji na korzystanie ze zgłaszanej pracy w 

zakresie określonym w formularzu zgłoszenia; 
c) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzania danych osobowych uczestnika w celach związanych  

z przeprowadzeniem Konkursu i przekazaniem nagród i dyplomów, a także podaniem do publicznej 
wiadomości niektórych danych autora (imię i nazwisko, wiek, przedszkole lub szkoła, do której uczęszcza) 
w związku z ogłoszeniem wyników oraz publikacją wybranych prac konkursowych. 

20. Organizatorom przysługuje prawo do: 
a) publikacji nadesłanych prac drukiem (indywidualnie lub w prasie i innych wydawnictwach),  

w Internecie (na stronach internetowych i w mediach społecznościowych); 
b) korzystania z praw zależnych oraz udzielania sublicencji; 
c) inspirowania się zgłoszonymi na Konkurs pracami przy projektowaniu maskotki susła moręgowanego. 

21. Oryginały prac przekazanych na Konkurs z chwilą otrzymania przez Organizatorów przechodzą na ich własność  
i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy nie odpowiadają za ich uszkodzenie, zagubienie lub zniszczenie. 

VII. Ustalenia końcowe 

22. Jury odrzuci i nie będzie rozpatrywało prac, które zostały wykonane lub zgłoszone niezgodnie z niniejszym 
Regulaminem, w tym prac, których autorzy nie kwalifikują się do żadnej z grup wymienionych w ust. 4, 
wykonanych przez autorów niesamodzielnie lub do których nie załączono wypełnionego i podpisanego przez 
uprawnioną osobę formularza zgłoszeniowego. 

23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 
a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, w tym do zmiany terminów podanych  
w Regulaminie – ewentualne zmiany będą ogłaszane na stronach internetowych Organizatorów; 

b) nierozstrzygnięcia Konkursu w całości lub w jednej z kategorii, np. w przypadku zbyt małej liczby 
zgłoszonych prac; 

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 



 
 

Załącznik do Regulaminu: 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Zgłaszam następującą pracę do Konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Suseł spod Gogolina”: 
 

Tytuł zgłaszanej pracy: 
(nieobowiązkowe) 

 

Autor (imię i nazwisko):  

Autor uczęszcza do: 
(nazwa przedszkola lub szkoły) 

 

Wiek autora:  Grupa wiekowa lub klasa:  

Adres korespondencyjny (do przesyłania informacji o wynikach Konkursu i nagród) 

e-mail*:  

adres pocztowy:  

* W przypadku niepodania tego adresu wyniki Konkursu można będzie sprawdzić na stronie www.salamandra.org.pl. 

 

OŚWIADCZENIA I ZGODY 

1. Oświadczam, że jestem osobą sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, będącym 
autorem zgłaszanej pracy plastycznej (utworu). 

2. Oświadczam, że zgłaszany na Konkurs utwór jest wynikiem oryginalnej, samodzielnej pracy autora. 

3. Wyrażam zgodę na  przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych autora przez Organizatorów 
Konkursu: PTOP „Salamandra” z siedzibą w Poznaniu, 60-788, ul. Stolarska 7/3 oraz Urząd Miejski w 
Gogolinie, z siedzibą w Gogolinie, 47-320, ul. Krapkowicka 6, w celach: 
1) przesyłania informacji o wynikach Konkursu, dyplomów i nagród; 
2) publikowania informacji o autorach nagrodzonych, wyróżnionych oraz publikowanych utworów  

(z wyjątkiem danych adresowych); 

4. Przyjmuję do wiadomości, że podane dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani, z zastrzeżeniem 
ust. 3 pkt 2, udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom, w tym poza EOG ani organizacjom 
międzynarodowym, a zgoda, o której mowa w ust. 3, może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 
wysłanie wiadomości pod wskazane wyżej adresy. 

5. W imieniu autora z chwilą przekazania utworu zezwalam Organizatorom Konkursu na wykonywanie w 
stosunku do niego praw zależnych oraz udzielam im bezpłatnie bezterminowej, nieograniczonej w czasie 
i przestrzeni, niewyłącznej licencji na korzystania z tego utworu i utworów zależnych na następujących 
polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, w tym użyczenie oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 
 
 

 
…………………………………………………... 

miejscowość i data 

 
…………………………….…………………………………. 
czytelny podpis osoby sprawującej władzę rodzicielską 
lub opiekę nad dzieckiem – autorem zgłaszanego utworu 

 


